BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

11.03.2021

UTVALG FOR SAMARBEID
09.03.2021 kl. 18:00 - 21:00

Møteleder:
Bjørn Røtnes

Parti
H

Følgende medlemmer møtte:
Anne Kari Baarli
Bjørn Sigurd Hjetland
Zlata Ljubicic
Kirsti Margrethe Mortensen
Bjørn Røtnes
Suzanne Elisabeth Five
Gjermund Skaar
Wenche Steen

Parti
LOK
UNIO
LOK
AP
H
H
SV
V

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Harald Pedersen

Parti
FRP

Følgende varamedlemmer møtte:
Gunn H. Bjerke

Parti
FRP

Antall representanter: 9
Følgende observatører møtte:
Joe Christian Lie
Yngve Ludvigsen

Parti
AKAD
YS-K

Fra administrasjonen:
Gunvor Erdal
Tom Steen
Ole Ursin-Smith

Parti
HR-direktør
Enhetsleder HR-enheten
Kommunalsjef Organisasjon
og interne tjenester (konst)
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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

008/21

Godkjenning av protokoll

009/21

Status Legevakten

010/21

Status sykefraværsarbeid og resultat 2020

011/21

Referatsaker

Eventuelt
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008/21 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra utvalg for samarbeids møte 09.02.2021 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt

SAM - 008/21 - 09.03.2021:
Vedtak:
Protokoll fra utvalg for samarbeids møte 09.02.2021 godkjennes slik den foreligger.

009/21 : Status Legevakten
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kirsti Margrethe Mortensen, Ap
Utvalg for samarbeid ber Kommunedirektøren om å utlyse flere hele og faste stillinger på
Legevakten også som kveld, natt og helgestillinger, jf vedtaket i sak 011/20 i
Kommunestyret 5. februar 2020. Andelen fast ansatte på heltid må dog
ikke gå på bekostning av leger i spesialisering som trenger vakter for å få sin spesialisering
godkjent, eller erfarne fastleger med kommunal avtale som ønsker vekselbruk mellom
fastlegepraksis og Legevakten.
Utvalg for samarbeid bes holdes løpende orientert om utviklingen i denne saken.

Forslag fremmet av Kirsti Margrethe Mortensen, Ap
Utvalg for samarbeid ber Kommunedirektøren gjennomføre en medarbeiderundersøkelse
blant de ansatte ved Legevakta.
Utvalg for samarbeid ber Kommunedirektøren gjennomføre en brukerundersøkelse av
Legevakta. Hensikten med undersøkelsen er å måle hvordan brukerne opplever kvaliteten
i tjenestene som leveres ved Legevakta.

Votering:
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Tilleggsforslag 1 "Hele og faste stillinger ved Legevakten" fra representant Mortensen
(AP) fikk fem (AP, SV, LOK, LOK og UNIO) mot fire (H, H, V og FRP) stemmer
Tilleggsforslag 2 "Behov for undersøkelser ved Legevakta" fra representant Mortensen
(AP) fikk fem (AP, SV, LOK, LOK og UNIO) mot fire (H, H, V og FRP) stemme
Mindretallsanke fra utvalgsleder Bjørn Røtnes (H):
Saken ble anket under møtet av utvalgsleder Bjørn Røtnes (H).
Saken forelegges formannskapet til avgjørelse, jf. reglementets del I "Felles
saksbehandlingsregler for folkevalgte organer" § 3 - 13.
Mindretallsanken støttes av represetantene Five (H), Steen (V) og Bjerke (FRP).
SAM - 009/21 - 09.03.2021:
Innstilling:
Utvalg for samarbeid ber Kommunedirektøren om å utlyse flere hele og faste stillinger på
Legevakten også som kveld, natt og helgestillinger, jf vedtaket i sak 011/20 i
Kommunestyret 5. februar 2020. Andelen fast ansatte på heltid må dog ikke gå på
bekostning av leger i spesialisering som trenger vakter for å få sin spesialisering godkjent,
eller erfarne fastleger med kommunal avtale som ønsker vekselbruk mellom
fastlegepraksis og Legevakten.
Utvalg for samarbeid bes holdes løpende orientert om utviklingen i denne saken.
Utvalg for samarbeid ber Kommunedirektøren gjennomføre en medarbeiderundersøkelse
blant de ansatte ved Legevakta.
Utvalg for samarbeid ber Kommunedirektøren gjennomføre en brukerundersøkelse av
Legevakta. Hensikten med undersøkelsen er å måle hvordan brukerne opplever kvaliteten
i tjenestene som leveres ved Legevakta.
Mindretallsanke fra utvalgsleder Bjørn Røtnes (H):
Saken ble anket under møtet av utvalgsleder Bjørn Røtnes (H).
Saken forelegges formannskapet til avgjørelse, jf. reglementets del I "Felles
saksbehandlingsregler for folkevalgte organer" § 3 - 13.
Mindretallsanken støttes av represetant Five (H), Steen (V) og Bjerke (FRP).
Protokolltilførsel fra Bjørn Sigurd Hjetland (UNIO)
Bakgrunnen for forslag og vedtak i sak SAM 009/21 er utvalgets bekymring for hvorvidt
den kommunale legevakten i best mulig grad legger til rette for heltidsstillinger også på
kveld, natt og i helgevakter. Flertallet i utvalget anser heltidskultur i Bærum kommune
som en del av utvalgets mandat.
Protokolltilførsel fra Bjørn Røtnes (H)
Saken ankes fordi forslaget innebærer at Utvalg for samarbeid fatter vedtak som går
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utenfor SAMs ansvarsområde, jfr reglement for SAM §§ 2 og 3, og som har konsekvenser
inn i BIOMs ansvarsområde (Reglement for BIOM §§2 og 3).

010/21 : Status sykefraværsarbeid og resultat 2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt
SAM - 010/21 - 09.03.2021:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

011/21 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Orientering om tilsyn fra statsforvalter i forbindelse med
legeaksjonen ved Asker og Bærum legevakt
2.
Referat Hoved-arbeidsmiljøutvalget 13.11.2020
3.
Referat Hoved-arbeidsmiljøutvalget 17.12.2020
4.
Tilbakemelding fra Arbeidstilsynet vedrørende tilsyn om arbeidstid
5.
Tilsynssak avsluttes - Asker og Bærum legevakt
6.
Referat HAMU 21.01.2021
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt

SAM - 011/21 - 09.03.2021:
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Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Eventuelt
Uvalget ber om en orientering av leder av varslingsrådet om arbeidet i rådet.
Utvalget ber om en sak som beskriver planlagte saker til utvalget neste halvår.

Bjørn Røtnes
utvalgsleder
Sindre Lågøen Hjetland
utvalgssekretær

